RONDOM DE BIJBEL

deel 7:

De Kerkdienst

antwoordenblad 1

LES 1

geloofd; volk antwoordt: amen;

LES 2

op eerste dag van de week bijeen;

B Bijbelstudie:
Exodus 20:8-11
en Deuteronomium 5:12-15

knielen; uitleg

B Bijbelstudie:
Handelingen 2:41-47

toespraak; avondmaal

a heiligen - gedenken - onderhouden
b Exodus 20:11 de schepping
Deut. 5:15 de uittocht uit Egypte

5 Sabbat (vs. 1-3)

1

Pascha (vs. 4-8)
Feest der Weken (vs. 9-16)

7
7x7+1

Grote Verzoendag (vs. 23-32)
Loofhuttenfeest (vs. 33-36)

c de HERE

Vreugde der Wet

d de uittocht

Purimfeest

e rusten

1
8
1

a dopen; volharden bij het onderwijs
der apostelen (= schriftlezing/preek);
gemeenschap; breken van het brood
(= avondmaal); gebeden
b gemeenschap; bijeenvergaderd; eendrachtig bijeen in de tempel
c 3000 zielen toegevoegd (vers 41);

H Puzzel

D Lesvragen
1 de naam des HEREN aanroepen
2 God spreekt (Woord)
de gemeente hoort (antwoord)

1 ENOS
2 TABERNAKEL
3 HOGEPRIESTER
4 GEBODEN

(Exodus 19)
3 tent der samenkomst (Exodus 40)
4 God danken voor zijn gaven;
antwoorden (Exodus 40)
5 de priesterlijke zegen (Numeri 6)
6 omdat God zélf die plaats heeft
aangewezen (Deuteronomium 12)
7 Amen / blijdschap en verdriet
(Nehemia 8)

5 SILO

dagelijks voegde de Here toe aan de

8 SABBAT
9 GEMEENTE
Van boven naar beneden lees je nu:
EREDIENST

d ze hadden alles gemeenschappelijk
en deelden daarvan uit
e psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen

1 in de synagogen
2 samenkomen van Gods volk om
Gods Woord te horen
3 boos: ze wilden Jezus in een ravijn
duwen
breuk met de joodse leer
5 de dag van de opstanding van de

1 Exodus 40:

12

Numeri 4:

16

2 huisgezinnen: zonen, dochters,
knechten; Levieten die binnen uw
poorten wonen

Here Jezus
6 je moet niet onnodig bijeenkomsten
verzuimen maar elkaar aansporen
7 door een deur in de hemel:
een machtig troongezicht

3 onder dwang, in de regen,
met schuldbelijdenis
4 Wet wordt voorgelezen; God wordt

Openbaring 1:10
in vervoering: luide stem als van een
bazuin
2 naar de kerk gaan; laten dopen;
belijdenis doen; offeranden
4 "En de HERE voegde dagelijk toe
aan de kring die behouden werden".
H Gesprek
- om Gods Woord te horen
- om de HERE te dienen
- om als gemeente samen te zijn
- om te bidden/zingen

D Lesvragen

4 de dood van Jezus betekende een

G Opdrachten

wegleggen naar vermogen

gemeente (vers 47)

6 TEMPEL
7 AMEN

1 Corinthiërs 16:2

G Opdrachten
1 Handelingen 20:7

RONDOM DE BIJBEL
LES 3
B Bijbelstudie:
lees Lucas 4:14-30

deel 7:

De Kerkdienst

bazuinen; tamboerijnen
3 neerdalen van de wolk = heerlijkheid
van God

a naar zijn gewoonte ging Jezus op de
sabbatdag naar de synagoge
b schriftlezing en uitleg ervan
c Jesaja 61:1-2
d Elia en Elisa
e met toorn vervuld
f Kapernaüm

antwoordenblad 2
LES 4
B Bijbelstudie:
lees Psalm 84
a het tempelcomplex in Jeruzalem

H Letterbrij
1 DAMASCUS
2 SALAMIS
3 ICONIUM
4 THESSALONICA
5 BEREA

b hij verlangt er naar
c God wordt geloofd
d De HERE, de God der heerscharen,
de God van Jacob
e de HERE is een zon en schild, Hij
geeft genade en ere

6 ATHENE
D Lesvragen
1 altaar; tabernakel; tempel; synagoge;
kerk; catacomben
2 offers brengen; (plaats van) ontmoeting met God
3 uitneembaar en verplaatsbaar heiligdom van de Joden
4 de inwijding van de tempel
(1 Koningen 8)
5 tijdens de babylonische ballingschap
6 leerhuis
7 preekstoel; doopvont; avondmaalstafel

7 CORINTHE
8 EFEZE

D Lesvragen
1 om God te ontmoeten
2 groet; geboden; schriftlezing; verkondiging; zegen
3 votum; gemeentezang; gebed; dankoffer (= collecte); geloofsbelijdenis
4 elke vorm van dienst aan God;
ook: liturgieblad
5 advent; kerst; lijdenstijd; pasen;
hemelvaart; pinksteren
6 God belooft dat Hij onze God wil zijn
en dat wij zijn volk mogen zijn
7 (gemeenschap met) Christus gaf
zichzelf tot een volkomen verzoening

G Opdrachten

van al onze zonden.

1 a Levi
b 30 jaar
c 38.000

H Gesprek

d toezicht houden / opzieners

a - over de eredienst heeft God niets

rechtspreken / rechters
poortwachters
muzikanten
2 harpen; citers; cimbalen; trompetten;

nadrukkelijks geleerd;
- deze dingen zijn niet noodzakelijk
tot de zaligheid;
- ieder volk en iedere tijd heeft ver-

schillende zeden (gewoonten)
b 'vernieuwingen' moeten het nut van
de kerken dienen
c niet lichtvaardig, niet dikwijls en niet
om geringe oorzaken tot vernieuwing
komen
d de liefde

RONDOM DE BIJBEL

deel 7:

De Kerkdienst

antwoordenblad 3

LES 5

uit geheel uw hart en uit geheel uw

LES 6

H Puzzel

B Bijbelstudie:
lees Romeinen 10:4-15

ziel en uit geheel uw verstand en uit

B Bijbelstudie:
lees Psalm 150

1 VOORGANGER

geheel uw kracht.

a "ten hemel opklimmen of in de
afgrond nederdalen"
b in het Woord
c geloof
d horen/luisteren
e een prediker

a looft de HERE
2 "De HERE zegene u en behoede u;
de HERE doe zijn aangezicht over u
lichten en zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aangezicht
over u en geve u vrede."

b in zijn heiligdom en in zijn machtig
uitspansel
c om zijn machtige daden
d bazui, harp, citer, tamboerijn, snaarinstrument(en), fluit, cimbaal

f een goede boodschap

e springen, huppelen, ronddraaien

g om te geloven zou je naar de kerk

f God loven met muziek en dans

moeten gaan

3 GENADE ZIJ U EN VREDE VAN
GOD DE VADER DOOR ONZE HERE JEZUS CHRISTUS IN DE GE-

D Lesvragen
1 genade en vrede
2 we horen Gods bedoeling met ons
leven
3 aan hen die berouw hebben over hun
zonden

MEENSCHAP VAN DE HEILIGE
GEEST

D Lesvragen
1 de kerkdienst wordt aan God
gewijd/opgedragen
2 een refrein
3 zij maakten liedbundels met psalmen
en gezangen
4 stil gebed; gebed om de Heilige

4 Gods Woord wordt gelezen

Geest; dienst der gebeden;

5 om Gods Woord uit te leggen en toe

Onze Vader

te passen
6 dat mensen in God gaan geloven
7 de handoplegging door God

5 eerbied voor God
6 dienst van het dankoffer;
collecte: iets teruggeven aan God
voor zijn dienst

G Opdrachten
1 "Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelf."

7 Ik geloof in: God de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest

2 VERKONDIGING
3 VOTUM
4 LITURGIE
5 REFORMATIE
6 TAMBOERIJN
7 AVONDMAAL
8 LOFZANGEN
Van boven naar beneden lees je nu:
ANTIFOON

RONDOM DE BIJBEL

deel 7:

De Kerkdienst

antwoordenblad 4

LES 7

dienaren = diakenen / onderwijzers

Herhaling

B Bijbelstudie:
lees 2 Corinthiërs 5:17-21

1 Corinthiërs 12:28

1

de naam des HEREN aanroepen

apostelen / profeten / leraars

2

God spreekt / gemeente antwoordt

1 Corinthiërs 12:29

3

iets aan God teruggeven; danken

krachten / gaven der genezing

4

synagogen / tempel / tabernakel

Galaten 6:6

5

de dag van de opstanding

onderricht

6

openlucht / catacomben / schuilker-

a de bediening van de verzoening
b de vijandschap is beëindigd;
een relatie is hersteld
c gezandten van Christus
d "laat u met God verzoenen"
e "Hem, die geen zonde gekend heeft,
heeft God voor ons tot zonde
gemaakt ..."

Efeziërs 4:11
apostelen / profeten / herders /

7

tijdens de babylonische ballingschap

leraars

8

om God en zijn gemeente te

Filippenzen 1:1
opzieners / diakenen

D Lesvragen
1 familiehoofden
2 zegenen; besnijden; offeren
3 middelaar van het oude verbond

1 Timotheüs 5:17

samen bidden; zegen uitspreken
6 om ons met God te verzoenen;
om dienaar te zijn
7 diakenen; ouderlingen; predikanten;
geroepen en verkozen door de
gemeente

1 zij kozen voor de HERE
2 efod, borstschild, opperkleed,
onderkleren, tulband
3 Handelingen 6:1-6
apostelen / diakenen
Romeinen 12:7
profeten (profetie) / diakenen
Romeinen 12:8

9

groet / preek / zegen / schriftlezing
tien geboden

10 zingen / bidden / geloofsbelijdenis

Hebreeën 13:7,17

11 genade en vrede

voorgangers

12 uitleg en toepassing van Woord van
God

H Bijbelstudie:
lees 1 Corinthiërs 12:4-11
a wijsheid, kennis, geloof, gaven van
genezing, werking van krachten, profetie, onderscheiden van geesten,
tongen, vertolking van tongen
b in de Drieënige God
d de Heilige Geest

G Opdrachten

ontmoeten

oudsten

4 schriftgeleerden; rabbijnen; oudsten
5 lezing van de Wet; psalmen zingen;

ken / kerkgebouwen

13 handoplegging
14 kerkdienst aan God gewijd
15 voorbeden / stil gebed / gebed om
de Heilige Geest / Onze Vader
16 Ik geloof in: God de Vader, God de
Zoon, God de Heilige Geest
17 ouderlingen / diakenen / predikanten; verkiezing door de gemeente
18 om ons met God te verzoenen;
dienstbaarheid

